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Kırcaali Merkezinde Kardeş Belediye İftarı

Kırcaali merkezi Rusalka 
restoranında kardeş İstanbul 
Gaziosmanpaşa Belediyesi ta-
rafından verilen iftar yemeğine 
700’den fazla kişi katıldı. İftar 
yemeğinde, Müslüman Türkle-
rin yanı sıra, bölgeden değişik 
dinlere mensup vatandaşlar 
aynı sofrada buluştu. 

İftarda, Kırcaali Belediye Baş-
kanı Müh. Hasan Azis, İstan-
bul Gaziosmanpaşa Belediye 
Başkanı Hasan Tahsin Usta, 
AK Parti Milletvekili Şirin Ünal, 
AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe 
Başkanı Şahin Pirdal, Kırcaali 
Belediye Meclis Başkanı Raif 
Mustafa, Belediye Başkan Yar-

Sebahat NECİB dımcıları Hüseyin Ahmet ve 
Muharrem Muharrem resmi 
konuk olarak hazır bulundular.

İftar yemeği öncesi Kırcaali 
Belediye Başkanı Hasan Azis, 
Gaziosmanpaşa Belediye Baş-
kanı Hasan Tahsin Ustan, AK 
Parti Milletvekili Şirin Ünal, 
AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe 

Başkanı Şahin Pirdal, kısa se-
lamlama konuşmaları yaparak, 
kardeşlik mesajları verdiler. 

İstanbul Gaziosmanpaşa Be-
lediye Başkanı Hasan Tahsin 
Usta, yapmış olduğu konuş-
masında herkesi selamlayarak 
Ramazan-ı Şeriflerinin mü-
barek olmasını diledi. Başkan 
Usta, “Burada bu güzel ortamı 
görünce iyi ki böyle bir karar 
verdik. Yıllardır göremediğimiz, 

hasretini çektiğimiz dostlarımız-
la burada bu akşam bir araya 
geldik. Önce bizleri bir araya 
getiren Cenab-ı Hakka şükre-
diyoruz, daha sonra bu organi-
zasyonu gerçekleştiren mesai 
arkadaşlarımıza, Kırcaali Be-
lediye Başkanımıza ve sizlere 
çok teşekkür ediyorum. Yak-

laşık 10 yıl öncesinde Kırcaali 
Belediyemizle bir kardeşlik pro-
tokolü imzalandı. Geçen zaman 
içerisinde zaman, zaman arka-
daşlarımızla buraya ziyaretler 
yapılmış ve değişik faaliyetler 
gerçekleştirilmiş. Yıllar önce 
aynı kökten türemiş bir ecdadın 
torunları olarak, hem kaybet-
miş olduğumuz değerleri ye-
niden yeşillendirmek, yeniden 
dostluğumuzu pekiştirmek ve 

kardeşlik hukukumuzu geliştir-
mek adına bu Ramazan ayının 
bereketli gününde bir arada ola-
lım. Geçmişte bizlere Ramazan 
ayının ibadet ayı, oruç ayı oldu-
ğunu söylerlerdi. Ramazan ayı 
bolluk, bereket, huzur, birlik ve 
beraberlik ayı, dostluğun pekiş-

tirilmesi, uzaktakilerle gönül ba-
ğını geliştirme ayı, dargınların, 
küskünlerin barışma ayı ama 
ondan çok daha önemlisi bu 
huzurun ve mutluluğun devam 
etmesi ayı ve aynı zamanda 

B ü y ü ke l ç i  S ü l ey m a n 
Gökçe’den, Mestanlı İlahiyat 
Lisesinde İftar Yemeği

Sebahat NECİB

Türkiye’nin Sofya Büyükelçi-
si Süleyman Gökçe, Mestanlı 
İlahiyat Lisesinde iftar yemeği 
verdi. Yaklaşık 150 öğrenci ve 
velinin katıldığı iftara Büyükelçi 
Gökçe’nin yanı sıra, Filibe Baş-
konsolosu Alper Aktaş, Muavin 

Konsolos Murat Muhaciroğlu, 
Büyükelçilik Müşaviri Sadık 
Doğan, Eğitim Müşaviri Şenol 
Genç ve Sosyal İşler Müşaviri 
Dr. Ulvi Ata, Başmüftü Yardım-
cısı Binali Mümin, Filibe Baş-
konsolosluğu Sosyal işler Ata-
şesi Metin Akbaş, HÖH Kırcaali 
Milletvekilleri Mustafa Ahmet ve 
Erdinç Hayrullah, HÖH Kırcaali 
İl Başkanı Bahri Ömer, Mestanlı 
Belediye Başkanı Akif Akif, Kır-
caali, Haskovo ve Koşukavak 
Bölge Müftüleri yer aldılar. 

İlahiyat Lisesi Müdür Yar-
dımcısı Haluk Yıldız, Büyükel-
çi Gökçe’ye ve heyetine iftar 

yemeği için Mestanlı İlahiyat 
Lisesini seçtiklerinden dolayı 
cani gönülden teşekkür ederek, 
lisenin kuruluşundan bu yana ilk 
defa bir Büyükelçinin iftar yeme-
ği verdiğini belirtti. 

Büyükelçi Süleyman Gökçe, 
yaptığı konuşmasında, “Bu ak-
şam bu iftar yemeğine katılan 

tüm soydaşlarımızı ve kardeş-
lerimizi saygıyla, sevgiyle se-
lamlıyorum. Bu akşam burada 
bulunmak bizler için çok büyük 
bir mutluluk, bir ayrıcalıktır. Bu 
mutluluğu bizlere yaşattığınız 
için hem kendi adıma, hem bu-
gün buraya beraber geldiğimiz 
tüm arkadaşlarımız, Filibe Baş-
konsolosumuz ve Büyükelçilik 
mensupları adına nazik misafir-
perverliğinizden dolayı çok te-
şekkür ediyorum. Özellikle okul 
müdürüne ve yardımcısına ayrı-
ca teşekkürlerimi iletiyorum. Bu 

Devamı 7’de

Devamı 7’de
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Dünya Mülteciler Günü Kutlandı
Bulgaristan Mülteciler 

Ajansı (DAB) Müdürü Ni-
kola Kazakov, "Avrupa'nın 
sığınmacı akınına maruz 
kalan en uzun kara sını-
rı Bulgaristan ile Türkiye 
arasındadır" dedi.

Başkent Sofya'daki mül-
teci kamplarını ziyaret 
eden Kazakov, yılın ilk 
yarısında ülkeye gelen sı-
ğınmacı sayısının 6 bin ol-
duğunu, bu sığınmacıların 
2 bin 500'üne "mülteci", 
300'üne ise "hümaniter" 
statü verildiğini söyledi. 
Kazakov, ülkesinin Avru-
pa Birliği'nden sığınma-
cılar sorunu için 4 milyon 
avro kaynak aldığını açık-
ladı.

Bu lgar i s tan  U lusa l 
Radyosu'na (BNR) yaptığı 
açıklamada ise Kazakov, 
ülkenin Dünya Mülteciler 
Günü'nü "karmaşık duy-
gularla karşıladığını" be-
lirterek, "Biz sığınmacı-
ların sorunlarına anlayış 
gösterip çözüm aramaya 

çalışıyoruz. Kaderler i 
bizleri de endişelendirir. 
Hayatlarının zor olduğu-
nu, savaştan kaçtıklarını, 
işkence ve zulümlerden 
kaçtıklarını anlayabiliyo-
ruz" diye konuştu.

Kazakov, aynı zaman-
da AB'den Bulgaristan'ın 
barındırma olanaklarının 

kısıtlı olduğu gerekçesiyle 
ülkeye ayrılan sığınmacı 
yollama kotasının düşü-
rülmesinin talep edildiğine 
işaret etti.

"Bulgaristan, İtalya ve 
Yunanistan ile aynı sta-
tüde olmak istiyor. Kimse 
unutmasın ki, Avrupa'nın 
sığınmacı akınına maruz 

kalan en uzun kara sını-
rı Bulgaristan ile Türkiye 
arasındadır" diyen Kaza-
kov, Bulgaristan'ın duru-
munun "hassas olduğu-
nu" ve ülkenin büyük bir 
sığınmacı akının baskısı 
altına bulunduğunu öne 
sürdü.

Kutlamalar

Dünya Mülteciler Günü 
dolayısıyla ülkedeki 5 sı-
ğınmacı kampında sınırlı 
kutlamalar düzenlenirken 
başkent Sofya'da faaliyet 
gösteren İlerleyici ve Açık 
İletişim Birliği (SPOK) adlı 
sivil toplum kuruluşu kapı-
larını sığınmacılara açtı.

Sofya'da yaşayan Suriye 
ve diğer Arap ülkelerinden 
çocuk ve gençleri davet 
eden SPOK'un başkanı 
Albena Drobaçka, AA 
muhabirine yaptığı açık-
lamada, karma gruplarda 
küçük yaştaki çocuklara 
"dostluk" konulu bir resim 
atölyesi düzenlendiğine 
işaret etti.

Drobaçka, şöyle ko-
nuştu:

"Cildimizin rengi, dili-

miz, dinimiz, konuşma 
tarzımız ne olursa olsun 
hepimiz insanız. Yıllardır 
Arap kökenli gençler ve 
çocuklarla birlikte çalı-
şıyoruz. Bugün onlara 
tekrar 'Bulgaristan'a hoş 
geldiniz' demek istiyoruz. 
Renklilik ve çeşitlilik bir 
halka ancak zenginlik ka-
tabilir."

Sığınmacı sayısının 15 
bine yakın olduğu tahmin 
edilen Bulgaristan, bu 
alandaki karşılaşılan so-
runlarını çeşitli forumlar-
da dile getirerek, Türkiye 
ile 174 kilometrelik ortak 
kara sınırının tamamını 
kapsayacak tel örgüyü 
inşa ediyor.

        Anadolu AJANSI

Bulgaristan, 'Merkez'den sarsıldı
Bulgaristan Merkez 

Bankası'nın (BNB) Ge-
nel Müdürü İvan İskrov 
görevinden istifa etti. 
BNB'nin resmi internet 
sitesinde yayınlanan ha-
bere göre , Genel Müdür 
İskrov istifa mektubunu 
parlamentoya yolladı. 
İskrov, gerekçelerinde 
görev süresinin 10 Ka-
sım 2015'te tamamlana-
cağını belirterek, yerine 
geçecek yeni müdürün 
seçimine zaman tanı-
mak üzere istifasının 10 
Temmuz'dan itibaren ge-
çerli olacağını duyurdu.
Yasalara göre yeni 

müdür seçim süreci 10 
Temmuz -10 Ağustos ta-
rihleri arasında gerçek-
leştirilirken, 10 Kasım'da 
da göreve başlanıyor.
İskrov, seçim sürecini 

kolaylaştırmak istediğini 
ve bu yüzden erken ay-
rılmaya karar verdiğini 
ifade etti. İskrov, bu tu-
tumuyla parlamentonun 
kurumsal otoritesini pe-
kiştirmek istediğini de 
aktardı.
-KTB'nin sektöre et-

kileri
İvan İskrov'un bekle-

nen istifası bir yıl önce, 
ülkenin 4'üncü en bü-
yük f inansal kurumu 
olan Korporatif Ticaret 
Bankası'nın (KTB) iflası 
nedeniyle gündeme ge-
tirilmişti.
BNB'nin yetersiz göze-

timi nedeniyle yıllarca 

"banker kurumu " olarak 
faaliyet gösterdiği belirti-
len KTB'nin iflası büyük 
bir borçlanma döngüsü-
ne kapı aralamıştı. Ba-
tan bankadaki hesap-
larında 100 bin avroya 
kadar para bulunduran 
mudilerin kaybını kar-
şılamak üzere hazine 
4 milyar avro yatırmak 
zorunda kalmıştı. Öte 
yandan "devlet içinde 
devlet" olarak varlığını 
sürdüren bankanın yüz-
de 12'ye kadar ulaşan, 
piyasa mantığına aykırı 
verdiği faizler nedeniyle 
bir çok devlet kurumu ve 
büyük ölçekli işletme de 
tüm sermayesini bu ban-
kada konsantre etmişti. 
Bulgaristan'ın Avrupa 
Birliği'ne katıldığı 2007 
yılında kurulan KTB'nin 
2013 yılına kadar hızla 

yükselişini araştıran mu-
hasebe kurumlarının ra-
porları da bankanın ani 
iflasıyla ilgili nedenleri 
ortaya koyamadı. Ülke-
nin ekonomisini sarsan 
kurumun durumu nede-
niyle sonuç veremeyen 
geniş çaplı soruşturma 
ise sürüyor. Geçmişte 
defalarca "Yılın Banka-
cısı" ödülünü alan ban-
kanın sahibi Tsvetan 
Vasilev ise, hakkındaki 
soruşturmanın önüne 
geçmek için Sırbistan'a 
sığınmıştı. İadesi Bul-
garistan Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafından 
talep edilen Vasilev, 
Belgrad'da ikamet edi-
yor. Bulgaristan, mali 
krizi yatıştırmak üzere 
parlamento kararı ile 16 
milyar avroluk ek bir dış 
borcu çekmek zorunda 

kalmıştı.
-Devletin finansal sı-

kıntıları
KTB'nin iflası ülke eko-

nomisini derinden sarstı. 
Bankanın verdiği önce-
likli faizlerden yararla-
nan mudiler ise zaman 
zaman protestolara de-
vam etmekteler.
Bankanın iflası öncesi 

istifa eden Genel Müdür 
İskrov, KTB'nin durumu-
nun iyi olduğunu savu-
nurken denetim zaafiye-
ti ile ilgili suçlamaları da 
reddetmişti.
Başbakan Boyko Bo-

risov hükümetini des-
tekleyen 4 siyasi grup 
İskrov'un yerini alacak 4 
aday göstermişti. Aday 
göstermeyen 4 muhalif 
grup ise verilebilecek 
destek konusunda taktik 
bekleyişini sürdürüyor.
         Anadolu AJANSI

Kırcaali İlçesi’nden 
30 kişiye iş imkanı

Bulgaristan Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu 
(KNSB) “İş İçin İmkan-2015” projesi kapsamında ba-
şarılı bir şekilde öğretimini tamamlayan ve “Eğitmen 
Yardımcısı”, “Sosyal Asistan” ve “Hasta Bakıcısı” 
meslek unvanlarına sahip 30 kişi göreve atandı. 

Eğitim kursunu başarıyla tamamladıklarına dair 
sertifika almalarından birkaç gün sonra onlardan 
12’sinden 6’sı eğitmen yardımcısı ve 6’sı da sosyal 
asistan olarak Kırcaali Belediye Başkanı ile üç ay 
süreli iş sözleşmesi imzaladı ve 10 Haziran’dan itiba-
ren Çayka Anaokulu ve Dıga Rehabilitasyon Anao-
kulunda göreve başladı. Proje kapsamında başarıyla 
eğitimini tamamlayan başka 12 kişiden 6’sı Kırcaali 
Dr. Atanas Dafovski Hastanesi ve 6’sı da Devlet Psi-
kiyatri Hastanesinde hasta bakıcısı olarak çalışacak. 

3 Haziran’da bizzat Kırcaali Belediye Başkanı Ha-
san Azis, projenin ilçede kapsadığı işsizlere eğitim 
sertifikalarını sundu. İlçede sosyal açıdan büyük 
önem arz eden projeyi kesinlikle desteklediğini açık-
ladı. Belediye Başkanı, mesleki eğitim ve işsizlere 
istihdam sağlanmasına yönelik proje gerçekleştiren 
sivil toplum kuruluşların sayısının az olduğunu, “İş 
İçin İmkan-2015” projesinin ise tam böyle bir proje 
olduğunu belirtti. 

2015 yılında Kırcaali ilinin beş ilçesinde gerçek-
leştirilen proje toplam 77 kişiyi kapsıyor. Onlardan 
11’i Ardino (Eğridere), 18’i Momçilgrad (Mestanlı),6’sı 
Krumovgrad (Koşukavak), 6’sı Kirkovo (Kızılağaç) ve 
30’u da Kırcaali ilçesindedir. 

Bulgaristan, Türk Akımı 
projesine katılmak istiyor

Rusya Enerji Bakanı, Bulgaristan'ın "Türk 
Akımı"ndan gelecek gaz için kendi topraklarında 
depolama tesisi kurmak istediğini söyledi.

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda 
gazetecilere açıklamada bulunan Aleksandır Novak, 
Bulgaristan Enerji Bakanı Temenujka Petkova ile 
yaptığı görüşme hakkında bilgi verdi.

Novak, "Bulgaristan kendi topraklarında gaz depo-
lama tesisi inşa etme önerisini yeniledi. Söz konusu 
tesisin Türkiye-Bulgaristan sınırında değil, Bulga-
ristan topraklarında kurulması teklif ediliyor" dedi.

Aynı teklifin 6 ay kadar önce de yapıldığını anım-
satan Novak, Rusya'nın tutumuyla ilgili bilgi vermedi.

Yunanistan Da Projeye Dahil Olmuştu
Rusya, Türk Akım boru hat tı projesinin 

Yunanistan'a uzatılması için Atina ile hükümetler 
arası anlaşma imzalamıştı.
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Nihayet adalet yerini buldu!
“19 Haziran Lütvi Mestan’ı sevindirdi!”

Mestanlı (Momçilgrad) 
Yerel Mahkemesi son 
Genel seçimlerde sözde 
Türk Dilinde kampanya 
yaptığı için Merkez Seçim 
Kurulu (MSK) tarafından 
HÖH Genel Başkanı Lütvi 
Mestan’a kesmiş olduğu 
2000 levalık idari cezayı 
bozdu. 

Özel Nova Tv kanalın-
da yayınlanan, Bulgar 
televizyonlarından ya-
pılan hatalara adanmış 
komedi gösterisi olarak 
pazarlanan ve yapımcı-
lığını Cudi Halvaciyan’ın 
yaptığı “Gospodari na 
efira” (Yayının efendileri) 
programı kayıtları üzerine 
MSK tarafından verilen en 
yüksek 2000 levalık ceza 
Yargıç Polina Ambreva’ya 
takıldı. 

Gerekçeli kararında Yar-
gıç Ambreva, söz konusu 
eylem metninde Lütvi 
Mestan’ın yabancı dilde 
seçim kampanyaları yapıl-
ma yasağını delmek için 
hangi söz ve ifadelerini 
kullandığının belli olma-
dığını iddia ediyor. Ayrıca 
kararda Lütvi Mestan’ın 
dinlenilmek üzere MKS’ye 
davet edilmediğini ve 

MKS ceza kararında tari-
hi 19 Eylül yerine 29 yaz-
dığına dikkat çekiyor, bu 
durumu prosedürlere iliş-
kin önemli bir ihlal olarak 
buluyor. 

Duruşma 19 Mayısta 
yapılmıştı

19 Mayısta yapılan du-
ruşma çok soğuk bir or-
tamda geçti. HÖH Genel 
Başkanı 19 Mayıs Cebel 
Günü ve Mayıs Olayları 
Anma Günü programı-
nı bırakıp Mestanlı Yerel 
Mahkemesinde görülen 
duruşmaya katıldı. Yerel 

Mahkeme başkanının 
kararıyla gazeteciler içe-
ri alındı ama çekim yap-
ma hakkı verilmedi. MSK 
Başkanı İvelina Alek-
sieva duruşmaya tanık 
olarak katılırken, valilik 
adına baş hukuk müşa-
viri Nikolay Karageorgi-
ev katıldı. Orada Mestan 
Aleksieva’ya Türkçe bilip 
bilmediği sorusunu sordu 
ve olumsuz yanıt alınca 
da mahkemeye dönerek 
bunun dikkate alınmasını 
istediğini söyledi. Daha 
önce Aleksieva program-

da izledikleri görüntüler ve 
çeviriyi dinledikten sonra 
Lütvi Mestan’a ceza kes-
tiklerini belirtti. Mestan’ın, 
“Siyasi par ti başkanı, 
HÖH başkanı olarak seç-
menlere anadilimde hitap 
etmeden geçemeyece-
ğim”, ifadesini kullanarak 
seçim konuşmasına baş-
ladığını anımsattı. 

Lütvi Mestan ana dilinde 
seçim çalışmaları yapıla-
bilmesi için ceza olayları-
nı Strasburg Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesinde 12 
Mayıs günü Bulgaristan’a 

karşı dava açılmasına iliş-
kin başvuru yaptı ve 10 
gün sonra kabul edildiği 
bilgisi geldi. Bu mahke-
menin 10 gün içerisinde 
olumlu yanıt verdiği pek 
görülen bir olay değil!

Bu Bulgar Mahkeme-
sinin bu konuda ikinci 
ceza iptal kararı 

9 Haziran günü Varna 
Bölge Mahkemesi sözde 
Türkçe kampanya yaptığı 
için Avrupa HÖH/ALDE 
milletvekili ve HÖH Genç-
lik Kolları Başkanı İlhan 
Küçük’e Varna Valisinin 

kestiği 1000 levalık idari 
ceza kararını bozmuştu. 
Yargıç Erna Yakova-Pav-
lova Anayasanın 5. mad-
desinin 4. fıkrasını örnek 
göstermiş, Bulgaristan’ın 
imzaladığı uluslararası 
antlaşmaların Bulgar iç 
hukukunun bir parçası ol-
duğunu belirtmişti. 

Her iki karar da 14 gün 
içerisinde İdari Mahkeme 
önünde temyiz edilebile-
cek. Gerek Kırcaali ge-
rekse de Varna valilikle-
rinden henüz bir açıkama 
yapılmadı. 

80. Yıldönümünde Yordanka Ayanova onurlandırıldı
Uzun yıllardır eğitim 

alanında çalışan ve 1975-
1979 döneminde Ardino 
(Eğridere) Belediye Baş-
kanı Yordanka Ayanova, 
doğumunun 80. yıldönü-
mü münasebetiyle Be-
lediye Kültür Mirasını 
Koruma Konseyi kutla-
ma etkinliği düzenledi. 
Kutlamaya konuk olarak 
Ardino Belediye Başkanı 
Resmi Murat, Meclis Baş-
kanı Sezgin Bayram ve 
Ayanova’nın ailesi katıldı. 

Doğumunun 80. yıl-
dönümü münasebetiyle 
Belediye Başkanı Resmi 
Murat ve Meclis Baş-
kanı Sezgin Bayram, 
Ayanova’ya onur plaketi 
ve tebrik mesajı sundular. 

Mesajda, “Biz kasa-
bamızda ve ilçede tüm 
önemli kültürel etkinlikle-
re karşı gösterdiğiniz du-
yarlılığınızı yüksek takdir 
ediyoruz. Sizin zengin 
deneyiminiz ve Ardino’yu 
kültür ve maneviyat kasa-
bası olarak geliştirmeye 
yönelik ortak çabamızda 
desteğinize güvenmeye 
devam edeceğiz” denili-
yor.

Bu sözler karşısında 
son derece duygulanan 
Ayanova, belediye yöne-

timine gösterdiği ilgiden 
dolayı kalbi teşekkürlerini 
sundu. 

Yordanka Ayanova, “Ar-

dino, benim ikinci mem-
leketim. En güzel yıllarım 
burada geçti. Öğretmen-
lik yaptığım yıllarımla çok 
gururlu ve mutluyum. Ül-
kenin ve dünyanın dört bir 
yanına dağılmış pek çok 
onurlu kişiler, gözlerimin 
önünde büyüdü. Böyle bir 
hayatım olduğu için kade-
rime müteşekkirim. Şimdi 
ben insanların bana olan 
sevgisine sevinen mutlu 

biriyim” diye paylaştı. 
K ıs a  b i r  sunum la 

Ayanova’nın hayatı ve 
faaliyetinden kareler gös-

terildi. 18 Haziran 1935 
yılında Smolyan’ın (Paş-
maklı) Orehovo köyünde 
dünyaya geldi. Plovdiv’de 
(Filibe) Pedagoji Okulu’nu 
bitirdi. İlçeye genç bir öğ-
retmen olarak Lenişte (Al-
fatlar) köyü okuluna atan-
dı. Burada aile kurdu ve 
kalan hayatını Ardino’da 
geçiriyor. Hristo Botev 
İlköğretim Okulu’nda ça-
lıştı. Gıyabi olarak Sofya 

Kliment Ohridski Üni-
versitesi Bulgar Filoloji-
si Bölümü’nden mezun 
oldu. 

Farklı dönemlerde ka-
sabadaki iki lisenin de 
müdürlüğünü yapmıştır. 
Eğitim alanında faaliyet-
lerinden dolayı Kiril ve 
Metodiy Devlet Nişanına 
layık görüldü. 1971-1975 
döneminde Ardino Bele-
diye Başkan Yardımcısı, 
1975-1979 döneminde ise 
Ardino Belediye Başkanı 
görevinde bulundu.

             Güner ŞÜKRÜ

Karaca Paşa Camii’nin 
minaresine domuz 

kafası asıldı
Ramazan ayının ilk gününde Gotse Delçev şehrin-

deki tarihi Karaca Paşa Camisi'ne tekrar saldırıldı. Ra-
mazan ayının ilk gününde caminin minaresine kimliği 
belirsiz kişilerce domuz kafası asıldı. Provokasyon, 
öğleden sonra cami yanından geçen vatandaşların 
dikkatini çekmiştir.

Saldırılan caminin fotoğraflarını facebook profilinde 
paylaşan Blagoevgrad (Yukarı Cuma) Bölge Müftüsü 
Aydın Muhammed, “Bu nasıl bir hoşgörü ve karşılıklı 
saygı” diye yorum yaptı. 

Olayla ilgili Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) İl 

ve İlçe yönetimi tarafından yayınlanan deklarasyon-
da, “Bir kez daha Gotse Delçev İlçesinde hiçbir ceza 
verilmeksizin Müslümanların kutsal Ramazan ayında 
Bulgaristan’da etnik barışın bozulması teşebbüsünde 
bulunuluyor” deniliyor. 

Deklarasyon Başbakan Boyko Borisov, İçişleri Ba-
kanı Rumyana Bıçvarova, Başsavcı Sotir Tsatsarov’a 
gönderilmiştir.

Deklarasyonda, “Yukarıda belirtilen kurumların say-
gıdeğer yöneticileri, sıradan vatandaş bile devlete, ül-
kede barışa karşı sürekli ve kasten organize olarak 
ayak kaydırma çabalarında bulunulduğunun farkında. 
Sizler, görmüyor musunuz?! Gırmen İlçesinde sena-
ristler istedikleri amaca ulaşamadılar ve şimdi Gotse 
Delçev İlçesinde bu sonuca ulaşmaya çalışıyorlar” diye 
belirtiliyor. 

HÖH Gotse Delçev teşkilatından bu tür davranışları 
sert bir şekilde kınadıklarını duyurdular. HÖH’lülere 
göre bu tür davranışlarla Bulgaristan’da istikrarın ve 
etnik barışın bozulması hedefleniyor.

HÖH Blagoevgrad İl Başkanı Vedat Hüseyin, “Yakın 
bir zaman öncesinde Bölge Müftülüğü binasının giriş 
bölümüne “Türkler Dışarı”, “Sizlerden Nefret Ediyoruz” 
yazıları yazılmıştı. Önceki Ramazan ayında Karaca 
Paşa Camii’nin minaresine haç asılmıştı. Daha önce 
ise müftülük binasının giriş kapısına domuz kafası asıl-
mıştı” diye anımsattı.

Vedat Hüseyin, bundan başka Gotde Delçev’de bulu-
nan HÖH Kulübü’nün duvarlarına birçok kez nazi işareti 
çizildiğini kaydetti. 

İsmail KÖSEÖMER
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BULTİŞ Derneği’nden Kırcaali Nadejda 
Engelliler Günlük Bakım Merkezi’ne bağış

Plovdiv (Filibe) merkezli 
Bulgar Türk İş Adamla-
rı Derneği (BULTİŞ) 17 
Haziran 2015 tarihinde 
Kırcaali’de temaslarda 
bulundu. BULTİŞ Yöne-
tim Kurulu Başkanı Donka 
Koleva ve beraberindeki 
heyet, Kırcaali Belediye 
Başkan Yardımcısı Eli-
saveta Kehayova’nın eş-
liğinde ilk önce Nadejda 
Engelliler Günlük Bakım 
Merkezi’ni ziyaret ederek, 
1000 leva miktarında ba-
ğışta bulundu. Paskalya 
Günü ve 23 Nisan Ulu-
sal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı münasebetiyle 
Filibe’de Ramada Otel’de 
düzenlenen hayır yeme-
ğinde elde edilen gelir-
lerden yapılan bağışın 
duyusal bütünleme ve te-
rapi odasının donanımının 
tamamlanması için gerekli 
ekipman alınması için 
harcanacağı açıklandı. 

Dernek heyetini, Na-
dejda Engelliler Günlük 
Bakım Merkezi Müdürü 
Türkan Şükrü ve 32 ya-
şındaki engelli Dobrin 
Pobratilov çikolata ile 
karşıladılar. Merkezin mü-
dürü, BULTİŞ Derneği’ne 
ziyaret ve bağıştan dolayı 
teşekkür ederek, merke-
zin faaliyeti hakkında ge-
nel bilgiler verdi. Heyet ilk 
önce merkezde 18 ile 63 
yaş arasında engellilere 
hizmet verilen bölümü zi-
yaret etti.

Burada konuklara engel-
lilerin iş ve sanat terapileri 

esnasında hazırladıkları 
süs eşyaları ve eserler 
hediye edildi. 

Belediye Başkan Yar-
dımcısı Elisaveta Keha-
yova yaptığı konuşma-
sında, “Nadejda Engelliler 
Günlük Bakım Merkezi, 
muhteşem bir ekibe sa-
hip ve biz onunla gurur 
duyuyoruz. Burada ça-
lışan arkadaşlar bir kez 
daha gerçek bir ekip ve 

büyük bir aile olduklarını 
ispatlıyorlar. Merkezin ku-
rulmasına ilişkin projenin 
süresi dolmasına rağmen 
burada sürdürülen faali-
yetler ekibin gerçekten iyi 
çalıştığını ve ebeveynle-
rin engelli çocuklarını ve 
gençleri buraya güvene-
rek bırakmaları memnun 
olduklarını gösteriyor. 
Ekip, engellilere bakım 
ve terapi hizmetinde iyi 
sonuçlar elde ediyor. Bu 
nedenle ben tüm Nadejda 
Engelliler Günlük Bakım 
Merkezi ekibine teşekkür 
etmek istiyorum. Tabii ki, 
BULTİŞ Derneği’ne de 
duyusal bütünleme ve te-
rapi odasının donanımının 
tamamlanması için yaptı-
ğı hayırseverlik girişimin-
den dolayı teşekkürlerimi 
sunuyorum. Buranın ekibi 

de son iki yılda bu odanın 
donanımının tamamlan-
ması için birkaç hayırse-
verlik girişiminde bulundu. 
Bu oda engellilerin gelişi-
mi açısından son derece 
büyük önem arz etmekte-
dir” diye ifade etti. 

BULTİŞ Yönetim Kurulu 
Başkanı Donka Koleva, 
“Ben ilk önce BULTİŞ Yö-
netim Kurulu Üyesi Sayın 
Boskot’a teşekkür etmek 

istiyorum, çünkü BULTİŞ 
Derneği geleneksel ola-
rak kuruluşundan bu yana 
sosyal dayanışma ve yar-
dımlaşma konusunda 
misyonu gereği kimsesiz 
çocuklara yardım yap-
maktadır. Derneğin mer-
kezi Filibe’de olduğu için 
15 yıldır Filibe, Asenovg-
rad ile Nareçenski Ba-
ni’lerde bulunan yurtlara 
yardım yapan dernek bu 
yıl ilk defa Boskot’un tek-
lifi üzerine Yönetim Kuru-
lu tarafından alınan karar 
doğrultusunda bu yardımı 
Kırcaali şehrine yapıyor. 
Bizim arzumuz dernek 
faaliyetler inin Türkiye 
Cumhuriyeti Filibe Baş-
konsolosu Alper Aktaş’ın 
görev bölgesinin daha 
büyük kısmını kaplaya-
cak şekilde geniş tabana 

yayılmasıdır. Bizi bu kadar 
sıcak karşılamanız ve bu 
görüşmenin gerçekleştiril-
mesi için destekte bulun-
manızdan dolayı teşekkür 
ederiz. Biz biliyoruz ki, bi-
zim bağışımız çok müte-
vazi, fakat buna rağmen 
kalpten verilen bir şeyin 
hayır için kullanacağına 
inanıyoruz. Bulgaristan’da 
çok sayıda eşit durumda 
olmayan çocuklar ve ye-

tişkinler var. Bizler günlük 
hayatın koşuşturmacasın-
da etrafımızda ne kadar 
acı yaşandığının farkına 
varmıyoruz. Bunu sadece 
bu tür yurtları ziyaret etti-
ğimizde hatırlamamamız 
gerekiyor. Belediye tara-
fından da burada çalışan 
ekibin iyi bir muamele 
görmesini dilerim. Engelli 
çocukların bakılacağı ve 
terapi uygulanacağı ve 
yetişkinlerin de huzur bu-
labileceği bu tür yurtların 

daha çok olmasını umu-
yorum” diye konuştu. 

Ardından bağışı Mer-
kezin Müdürü Türkan 
Şükrü’ye sundu. Müdür, 
“Çok teşekkür ederiz. 
Sağ olun, var olun! Bun-
dan sonra burada sayısız 
arkadaşlarınız var. Kapıla-
rımız sizlere daima açık-
tır” dedi. 

Daha sonra heyet 3 ile 
18 yaş arasındaki engelli 
çocuklara hizmet verilen 
bölümü ve orada bulunan 
duyusal bütünleme ve te-
rapi odasını ziyaret etti. 

Merkezde sosyal hizmet 
uzmanı Hafize Mustafa: 
“Bu duyusal bütünleme 
ve terapi odasını oluştur-
ma fikri daha kurumun 
kuruluşu 2008 yılından 
beri var, fakat gerekli mali 
kaynaklara sahip değildik. 
2013 yılında bağış topla-
ma amacıyla Arpezos 
Oteli’nde bir kadın partisi 
düzenlemeye karar ver-
dim. Partiye 400 bayan 
katıldı, Kırcaali ilindeki 
yedi ilçeden de katılımcı-
lar vardı, Belediye Başka-
nı Hasan Azis de onların 
arasındaydı. O zaman 

çocukların hazırladığı ha-
tıralık süs eşyalarının satı-
şa çıkarıldığı hayır kerme-
si düzenledik ve bu oda 
için 2585 leva toplandı. 
Bu paralarla gerekli ekip-
manın bir kısmını satın al-
dık. Fakat daha donanım 
tam değil. En son İzmir 
BAL-GÖÇ derneğinden 
kadınlar geldi. Bu odanın 
donanımı tamamlanması 
için bir hayır kahvaltısı 
düzenleyeceklerini söyle-
diler, sonra bize o zaman 
1418 levaya eşdeğer 1000 
dolar bağış yaptılar ” diye 
açıklamada bulundu. 

Duyusal bütünleme ve 
terapi odasında eğlence-
lerin ve doğum günü kut-
lamaları da düzenlendiği 
belli oldu.

Bağış kampanyasının 
ardından dernek üyeleri 
Kırcaali bölgesinde faali-
yet gösteren Şahinler Bul-
garia Tekstil Fabrikası’nı 
ziyaret ett i. Ardından 
BULTİŞ üyeleri, Kırcaali 
Belediye Başkanı Hasan 
Aziz ve Kırcaali’den beş 
işveren örgütün temsilci-
leriyle görüşme yaptılar. 

             Kırcaali Haber

Bulgaristan’da Ramazan Coşkusu
Bulgaristan’da Başmüf-

tülük, ramazan boyunca 
Kur’an kursları, bağış 
kampanyaları ve iftarlar 
düzenleyerek toplumda 
ortaklık ve birliktelik duy-
gusunu yaşatmaya çalı-
şacak.

Bulgaristan’da Müslü-
manlar ramazana heye-
can içinde girdi. Nüfusu 7 
milyon olan ülkede farklı 
etnik kökenli toplam 1 
milyon 300 Müslüman 
yaşıyor.

Başmüftülük Genel Sek-
reteri Ahmet Ahmedov, 
AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, organizasyon 
kapsamında 167 yerleşim 
yerinde ramazan ayı boyu 
düzenlenecek iftarlarda 
100 bin kişiye yemek su-
nulacağını bildirdi.

“Sadece Müslümanları 
değil, iftar soframıza dini, 
dili, etnik köken ne olursa 
olsun, herkesi davet edi-
yoruz” diyen Ahmedov, 
müftülüğün aynı zamanda 
ramazan ayını izleyen dö-
nemde de sürecek şekilde 
10 bin çocuğa yönelik ül-
kenin bin 200 camisinde 
Kur’an kursları vereceğini 
belirtti.

Başmüftülüğün organi-
zasyonunda ülke genelin-
de oluşturulacak 700 kurs 
kapsamında çocukların 

din bilgisi alacaklarını, ifa-
de eden Ahmedov, “Ra-
mazanın son 10 gününde 
camilerimiz gece gündüz 
ibadete ve ziyarete açık 
olacak. Dinimizi sevmiş 
veya merak eden herkes 
gelip, istediği bilgiyi alıp 
kalbiyle evine götürebile-
cek” dedi.

Bulgaristan Müslüman-

ları Başmüftüsü Mustafa 
Aliş Haci de kurum ola-
rak geliri sınırlı aileler 
ve yetimlere özel bağış 
paketleri hazırladıklarını 
kaydetti.

Başmüftü Haci, 10 bin 
aileye ulaşacak ve temel 
gıda ihtiyaçları içeren ba-
ğış paketlerinin ramazan 
boyunca dağıtılacağını 
vurgulayarak, “Zengin ki-
şiler ramazanda yoksulun 
açlık duygusunu hissedip, 
gerekli bağışta bulunur” 
dedi.

Avrupa Birliği’nin (AB) 
en yoksul üyesi olan 
Bulgaristan’da bu yıl Baş-

müftülük tarafından belir-
lenen zekat bedelinde 4 
bin 200 levalık (2 bin 100 
avro) gelirin baz alındığı-
nı belirten Haci, bu gelire 
sahip kişileri 4 avro fitre 
vermeye çağırdıklarını 
ifade etti.

Bulgaristan’daki Müs-
lümanlar ın ramazanı 
sabırsızlıkla karşıladık-

larını dile getiren 
Haci, “Camileri-
miz temizlendi, 
toparlandı. Birçok 
yerde toplu iftar-
lar verilecek. Ba-
ğışlar toplanacak. 
Bulgar istan’da, 
Türkiye’de ve dün-
yadaki tüm Müs-

lümanlara huzur, barış 
ve mutluluk diliyoruz. Bu 
güneşin altında herkese 
yer vardır. Hiç kimse bu 
konuda rahatsız olmasın” 
ifadelerini kullandı.

Başmüftü Haci, başta 
Sofya olmak üzere ül-
kenin birçok yerleşim 
yerinde göçebe yaşam 
tarzı sürdüren Romanlar 
ile yerleşik halk arasında 
son dönemde yaşanan 
gerginlikten ötürü huzur-
suzluk duyduğunu belirtti. 
Mustafa Aliş Haci, ülkede-
ki tüm halkı barış ve sevgi 
içinde yaşamaya çağırdı. 

            Anadolu Ajansı
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Başbakan Borisov: “Ateşle oynamayalım, yorganımız tutuşmasın”
İki günlük resmi ziyaret 

için Bulgaristan’da bulu-
nan Avrupa Bölgesel Poli-
tika Komiseri Corina Cre-
tu, “Bulgaristan 2020 yılı-
na dek Avrupa Birliği’nin 
7 f inansman programı 
üzerinden 7,6 milyar avro 
alabilecek” dedi.

AB Komiseri Corina 
Cretu, Bulgaristan’daki 
incelemelerinin ardın-
dan Başbakan Boyko 
Borisov ile görüştü. Gö-
rüşme sonrasında Cretu 
ve Borisov ortak basın 
toplantısı düzenledi. Bu-
rada konuşan Cretu, Av-
rupa Komisyonu’nun (AK) 
Bulgaristan’ın istikrarlı 
büyümesini ve ülkedeki 
yaşam kalitesinin yüksel-
tilmesini desteklediğini 
belirtti. Cretu, AK’nın Bul-
garistan ile ilgili “Çevre” 
ve “Bölgesel Geliştirme” 
alanında finansal destek 
öngören iki çalışma prog-
ramını daha onayladığına 
da vurgu yaptı.

Sıradan vatandaşların 
yaşam koşullarının iyileş-
tirilmesine yönelik prog-
ramların ekonominin kilit 
sektörlerini ilgilendirdiğini 

açıklayan Cretu, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Bulgaristan’ın doğru 
yoldan ilerliyor olması 
mutluluk verici bir ger-
çektir. Ülkenizin, Avrupa 
Birliği (AB) ile yakınlaş-
ma politikasından maksi-
mum yarar elde edebile-
ceğine inanıyorum. 2020 
yılına kadarki dönemde 
sıradan vatandaşların ya-
şam koşullarını iyileştire-
cek, küçük iş sektörüne 

destek verecek, bilimsel 
araştırmalar ve innovas-
yon sisteminin oluşturul-
masına yardım edecek, 
genç insanların geleceği-
ni oluşturmalarını, ülkenin 
alt yapısı ve hayati önem 
taşıyan ulaşım bağlantıla-
rının geliştirilmesini teşvik 
edecek önlemler alınıyor.”

Bulgaristan Başbakanı 
Boyko Borisov da ülkenin 
yıl sonuna dek, bir önce-
ki finansman döneminde 

öngörülen paranın yüzde 
92’sini değerlendirmiş 
olacağını bildirdi.

“Titiz olduğumuz için, 
bu paranın direkt olarak 
ekonomiye, büyük altyapı 
projeleri ve çevreye yatı-
rılmasını sağlayacağız” 
diyen Borisov, Bulgaris-
tan’daki siyasi ve ekono-
mik istikrarın süreceğine 
inandığını söyledi.

Eski bir itfaiyeci olan Bo-
risov, başta Sofya olmak 

üzere ülkenin çeşitli yer-
leşim yerlerindeki göçe-
be Roman toplulukları ile 
son günlerde yaşanılan 
gerginliği anımsatarak, 
“İtfaiyeci olarak söylüyo-
rum: Ateşle oynamaya-
lım, yorganımız tutuşma-
sın” dedi. Borisov, “Ko-
nuşmak çok kolay. Etnik 
bir bunalım yaratmak da 
çok kolay. Buraya nokta-
yı koyuyorum. Umarım 
ateşle oynamaya çalı-
şanlar beni doğru anla-
mıştır” diye konuştu.
Başkent Sofya’da Ro-

manların yoğun yaşadığı 
Orlandovtsi Mahallesi 
sakinleri ile göçebe Ro-
manlar arasında bir kaç 
gündür yaşanan gergin-

liği yorumlayan Cretu da, 
“AK’nın Bulgaristan ile 
dayanışma içinde oldu-
ğunu göstermek için gel-
dik. Adı geçen program-
larda sosyal altyapıya 
da destek verilecek. Bu 
toplulukların toplumsal 
kaynaşmasını sağlama-
lıyız.” ifadelerini kullandı.
Sofya’nın Orlandovtsi 

mahallesinde yaşayan 
Bulgar ve Roman kökenli 
kent sakinlerinin, göçebe 
yaşamı sürdürüp mahal-
leye kulübe kurarak yer-
leşen ve asayiş sorunları 
yaratan Romanlara olan 
tepkisi nedeniyle polis ek 
güvenlik önlemler almak 
zorunda kalmıştı. 
        Anadolu AJANSI

Simeonov ezanın yasaklanmasını istedi
Vatansever Cephe Mec-

lis Grubu Eşbaşkanı ve 
“faşist” Bulgaristan’ın Kur-
tuluşu için Ulusal Cephe 
(NFSB) Genel Başkanı 
Valeri Simeonov Mec-
lis kürsüsünden bildirge 
okurken hem HÖH’e hem 
de Müslümanların kut-

sal değerlerine dil uzat-
tı. Son günlerde ülkenin 
bazı bölgelerinde patlak 
veren Bulgar ve Roman 
vatandaşları arasındaki 
gerginliğe yönelik bir bil-
dirge okuyan Simeonov, 
ezanın dışa verilmesinin 
yasaklanmasını da istedi. 
Bu uygulama hakkında 
yönetmeliklerin bulundu-

ğunu ama hiç kimsenin 
bu yönetmelikleri dikkate 
almadığını söyledi. 

Çoğunluk çatırdıyor 
mu?

Avrupa Güvenlik ve İş-
birliği Teşkilatı (AGİT) 
raporunda faşist olarak 
tanımlanan NFSB ile hü-
kümeti kuran GERB ara-
sında her geçen gün ger-

ginlik artıyor. Hükümete 
yönelik desteğinin devam 
etmesi için daha önce 
GERB’e yedi maddelik 
bir istek dizelgesi sunan 
Vatansever Cephe bu is-
teğini yeniden hatırlattı. 
16 Haziran 2015 tarihinde 
olağanüstü toplanan Halk 
Meclisinde Sağlık Yasa-
sında Değişiklikler Yapıl-

masına İlişkin Yasanın 
ikinci okuması görüşül-
meleri sırasında Vatanse-
ver Cephe milletvekili Di-
mitır Bayraktarov sürekli 
GERB milletvekillerine 
karşı tutum sergiledi. 

Mecliste Ali Cengiz 
oyunları

Muhalefetin Yasaya iliş-

kin verdiği çoğu önerinin 
neredeyse tartışmasız 
reddedilmesi ana mu-
halefet Bulgar Sosyalist 
Partisi – Sol Bulgaristan 
Meclis grubu milletvekille-
rini çileden çıkardı. Zaten 
neredeyse ortalama 120 
kişiyle çalışan Mecliste, 
toplantı yeter sayısı olup 
olmadığını tespit etmek 

için BSP yoklama yapıl-
masını istedi. 

HÖH milletvekilleri de 
durumu fırsat bilip değer-
lendirme toplantısı yap-
mak için Meclis Grubu 
odasına geçtiler. 

Toplantı yeter sayısının 
olduğu tespit edildikten 
sonra Meclis Yasa görüş-
mesine kaldığı yerden de-
vam etti. Çalışmalar 111 
milletvekiliyle sürdü. 240 
sandalyeye sahip Halk 
Meclisinde çalışmaların 
çoğu milletvekillerinin 
yüzde 45’iyle yapılıyor. 

Yedi saat çalışmadan 
sonra 49 fıkraya sahip 
yeni Sağlık Yasasının 
Genel Kurulundaki ikinci 
okuması anca yirminci 
fıkrasına kadar görüşül-
dü. HÖH adına bu fıkraya 
kadar 30’dan fazla öneri 
sunan Dr. Hasan Ademov, 
Dr. Tunçer Kırcaliev ve Dr. 
Cevdet Çakırov’un sade-
ce bir önerisi kabul edil-
di. Aynı durum BSP - Sol 
Bulgaristan için de ge-
çerli. İktidarın kabul ettiği 
değişikliklerin neredeyse 
tamamı sağlık açısından 
ve yasa düzenlemesi açı-
sından çok sakıncalı ve 
tartışmaya açık olduğu 
gerçeği, tüm muhalefet 
milletvekilleri tarafından 
defalarca dile getirildi. 
Yasa kabul edildi. 

İsmail KÖSEÖMER

Sağlık Yasası Kabul Edildi
Beş yıl geriye dönük 

sağlık primlerini ödeyen 
kişi sağlık haklarını geri 
kazanabilecek.
Olağanüstü toplanan 

Halk Meclisi 10 saatten 
fazla görüşmeler sonra-
sında yeni Sağlık Yasa-
sını kabul etti. Hararetli 
tartışmalara ve karşılıklı 
suçlamalara sahne olan 
yasanın genel kurulda 
ikinci okuma görüşmele-
ri sonunda Sağlık Bakanı 

Dr. Petır Moskov’un iste-
diği oldu. Ana muhalefet 
BSP ve muhalefet HÖH 
partilerinin sadece üç 
önerisi 49 fıkralık yasada 
yer alırken, kimi zaman 
iktidar içi didişmelere de 
sahne oldu.
1 Ocak 2016’dan ge-

çerli olacak Yasa bir 
çok alanda yenilikler 
getiriyor. Bugüne kadar 
sağlık haklarını geri ka-
zanmak için üç yıl geriye 
dönük prim ödeme zo-
runluğu beş yıla çıkar-
tıldı. En az üç ay sağlık 
primi ödemeyen bir kişi 
yeniden sağlık haklarını 
geri kazanması için 60 
ay geriye yani 5 yıl için 
toplam 1008 leva öde-
mesi anlamına geliyor. 

Ayrıca sağlık hizmeti 
paketi ikiye ayrıldı. Birisi 
toplumsal öneme sahip 
hastalıkların içerildiği 
ana paket, diğeri de ek 
sağlık paketidir.
Bu iki sağlık paketinde 

sunulan sağlık hizmetle-
ri Ulusal Sağlık Sigorta 
Fonu (NZOK) tarafından 
karşılanmaya devam 
edilecek. Ancak bu iki 
sağlık paketi sağlık ba-
kanının kararnamesi so-
nucunda belirlenip yılda 
bir kere söz konusu yıl 
için 31 Ekime kadar gün-

cellenebilecek. 
Memnunluk kavramı
Sağlık hizmetlerinden 

memnun olmayan bir 
hasta Bölgesel Sağlık 
Sigorta Fonu (RZOK) 
müdürüne şikayet dilek-
çesi verebilecek. Sağlık 
kurumunun hizmetine 
yönelik memnuniyet-
sizliğin arttığı halde ise 
RZOK o hastaneyle olan 
sağlık anlaşmasını tek 
taraflı feshedebilecek. 
Ayrıca herhangi bir has-
tane düzenli olarak sağ-
lık hizmeti ölçütlerini ihlal 
ederse, Sağlık Fonu o 
hastaneyle olan ilişkisini 
sonlandırabilecek. Bu da 
hastanenin iflas etmesi 
ya da özelleştirmesi an-
lamına geliyor!

İsmail KÖSEÖMER
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Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Edebali, 
HÖH Milletvekillerini Ağırladı

Balkanlarla olan kardeş-
liğin daimi olması gerek-
tiğini ifade eden Bursa 
Yıldırım Belediye Başkanı 
İsmail Hakkı Edebali, “Bu 
kardeşliği gelecek nesille-
re de aktarmalıyız” dedi.

Yıldırım Belediye Baş-
kanı İsmail Hakkı Ede-
bali, Hak ve Özgürlük 
Hareketi Partisi Millet-
vekilleri Ercan Sebaytın, 
Saliha Emin ve Ceyhan 
İbyramov ile Ardino (Eğ-
ridere) Belediye Başkanı 
Resmi Murad’ı makamın-
da ağırladı. Vali Münir 
Karaloğlu’nu da ziyaret 
eden heyete eşlik eden 
BAL-GÖÇ Genel Başkanı 
Yüksel Özkan’ın hazır bu-
lunduğu buluşmada konu-
şan Başkan İsmail Hakkı 
Edebali, “Balkanlarla ara-
mızdaki tek fark coğrafi 
uzaklık. Bunun haricinde 
Yıldırım’da soluduğumuz 
hava ile Filibe’deki, Kırca-

ali’deki havayı farklı gör-
müyoruz. Balkanlar ile 
bir bütünün parçalarıyız” 
diye konuştu. Balkanlar 
ile sağlam bağlara sahip 
olduklarını vurgulayan 

Başkan Edebali, “Soy-
daşlarımız ile gözden de 
gönülden de ırak değiliz. 
Onların her zaman yanın-
dayız” şeklinde konuştu.

İyi İlişkiler Daimi Ol-

malı
Yıldırım’ın nüfus bakı-

mından mozaik bir yapıya 
sahip olduğunu belirten 
Başkan İsmail Hakkı Ede-
bali, “İlçemizin nüfusunun 

büyük bir çoğunluğunu 
Balkan göçmeni kardeş-
lerimiz oluşturuyor. Bu 
nedenle de Balkan ülke-
lerine yaklaşımımız çok 
samimi ve içten” dedi. 
Bulgaristan ile güçlü bağ-
ların bulunduğunun da al-
tını çizen Başkan Edebali, 
“İki ülke arasında diyalo-
ğu daha da geliştirmeli, 
kardeşlik bağlarını güç-
lendirmeliyiz. Bunun yolu 
da bu kardeşliği gelecek 
nesillere anlatmaktan ge-
çiyor. Kardeşlik hafızasını 
bu şekilde canlı tutabili-
riz” ifadelerini kullandı.

Köprüler Sağlamlaştı-
rılmalı

Heyet adına konuşan 
Milletvekili Saliha Emin, 

iki ülke arasındaki köprü-
lerin sağlamlaştırılmasına 
katkı koymak istediklerini 
belirterek, “Geçmişte bü-
yük acılar yaşadık; ancak 
geçmişimizi unutmadan 
ileriye bakmak zorunda-
yız. Geleceğe yürüyüşü-
müzde kardeşlerimizin 
desteğini hep yanımızda 
hissettik. Bundan sonra 
da bu kardeşliğin artarak 
devam edeceğinden şüp-
hemiz yok” dedi.

Başkan Edebali, ziya-
retin anısına milletvekil-
leri ve belediye başka-
nına üzerinde Yıldırım 
Bayezid’ın resminin bu-
lunduğu çini hediye etti.

     İhlas Haber Ajansı

HÖH Heyeti Bursa Valiliğini Ziyaret Etti
Bursa Valisi Münir Ka-

raloğlu, Bulgaristan Hak 
ve Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) Milletvekillerini Va-
lilik Binasında kabul etti.

Z iyaret ten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren 
Vali Karaloğlu: "Balkanlar 
bizim soydaşlarımızın ve 
akraba topluluklarımızın 
yaşadığı topraklardır. Ser-
giledikleri mücadele ile 
destan yazdıkları ata ya-
digarımız Bulgaristan'da 
yaşayan vatandaşlarımı-
zın bu mücadelede yerleri 
azımsanmayacak seviye-
dedir "dedi.

Bulgaristan Hak ve Öz-
gürlükler Hareketi Has-

kova Milletvekili Saliha 
Emin ise "Biz bu ziyare-
timizi daha önce gerçek-
leştirmek istiyorduk. An-
cak ülkemizde ağır bir kış 
geçirmemiz ziyaretimizin 

gecikmesine neden oldu. 
Bulgaristan'da Türk Top-
lumunun, Müslüman Kar-
deşlerimizin ve Akraba 
Topluluklarımızın hakla-
rını savunma noktasında 

adımlarımızı daha cesa-
retle atıyoruz. Sizin öncü-
lük etmiş olduğunuz ça-
lışmalar neticesinde biz 
toplumumuzu bir arada 
tutabiliyoruz" dedi.
Bulgaristan Hak ve Öz-

gürlükler Hareketi Millet-
vekillerinden Ercan Se-
baytin, Saliha Emin, Cey-
han İbyramov ve Resmi 
Murad'dan oluşan heyet 
Bal-Göç Genel Başkanı 
Doç. Dr. Yüksel Özkan'ın 
refakatinde 3 günlük Bur-
sa gezisine, Bursa Valisi 
Münir Karaloğlu'nu ziya-
retleri ile başladılar.

             Kırcaali Haber

HÖH Heyeti Balkan Kültür Evi’nde Kahvaltıya Katıldı
Balkan Türkleri Kültür 

ve Dayanışma Derneği, 
Hak ve Özgürlükler Hare-
keti (HÖH) Milletvekili ve 

Genel Sekreteri Mustafa 
Karadayı, Milletvekilli-

leri Erdinç Hayrullah ve 
Durhan Mustafa, Ruen 
(Ulanlı) Belediye Başkanı 
İsmail Osman, Zavet Be-

lediye Başkan Yardımcıla-
rı ve Muhtarlardan oluşan 

heyete Balkan Kültür Evi 
Bahçesinde kahvaltı ver-
di.

Kahvaltıya ayrıca Bal-
Türk Genel Başkanı Dr. 
Bayram Çolakoğlu’nun 
yanı sıra Genel Başkan 
Yardımcısı Ayla Bozkurt, 
Kör fez Şube Başkanı 
Ziya Baykara, Çayırova 
Şube Başkanı Ekrem Şen 
ve Gebze Şube Başkanı 
İsmail Yılmaz ile yöne-
timlerinin yanı sıra, HÖH 
Marmara Temsilcisi Lütvi 
Özgür ve İzmit Belediyesi 
Meclis Üyesi İbrahim El-
gin de katıldı.

Kahvaltı ve İstişare
Balkan Kültür Evi’nin 

yemyeşil bahçesinde ya-

pılan kahvaltının ardın-
dan ev sahibi Bal-Türk 
ve HÖH heyeti karşılıklı 
olarak Bulgaristan’daki 
meseleler hakkında gö-
rüş alışverişinde bulun-
dular. Heyet daha sonra 
Körfez Belediyesi’nin 
“Altın Kiraz Festivaline” 
katılım için önce Beledi-
ye Başkanı İsmail Baran’ı 
makamında ziyaret etti. 
Zira Ruen Belediyesi ve 
Zavet Belediyeleri Körfez 
Belediyesi ile kardeşlik 
ilişkisine sahip bulun-
maktadır. Bu görüşmenin 
ardından Taşköprü’deki 
festivale iştirak edildi.
                       BalTürk

HÖH Heyeti Bursa 
Bal-Göç'ü ziyaret etti

Hak ve Özgürlük Hareketi Partisi Milletvekil-
leri Ercan Sebaytın, Saliha Emin ve Ceyhan 
İbyramov ile Eğridere Belediye Başkanı Resmi 
Murad nezaket, dertleşme, paylaşma maksatlı 
olarak 3 gün süreyle Bursa'da çeşitli temaslarda 
bulundular.

Heyet Bal-Göç Genel Merkezinde yönetici-
lerle buluştu. İnsanlarımızın bizlere ilettikleri 
sorunlar ve çözümü için yapılması gerekenler 
hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

HÖH Heyeti Bal-Göç'ün eşliğinde Bursa Valisi 

Münir Karaloğlu, Osmangazi Belediye Başka-
nı Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkanı 
İsmail Hakkı Edebali, Nilüfer Belediye Başkanı 
Mustafa Bozbey'i ziyaret ettiler.

Ayrıca çok çeşitli ortamlarda gençler başta 
olmak üzere göçmenler ile görüşmelerde bulu-
nuldu. Dertleri dinlenildi. Çözüm yolları tartışıldı.

Hayırsever işadamları, 
Ramazan paketi dağıttı

Müslümanların kutsal Ramazan ayı münasebe-
tiyle Ardino’nun (Eğridere) Gorno Prahovo (Tos-
çalı) köyünden kardeş işadamları Hakif, Adnan 
ve Sali Mestan bu yıl da komşularına temel gıda 
ürünlerinden oluşan paketler dağıttı. Erzak paket-
lerinde şeker, ayçiçek yağı, un, pirinç, tuz, merci-
mek, makarna ve süt ürünleri bulunuyor. 

Bu yılki Ramazan ayı 18 Haziran’da başlayıp 17 
Temmuz’a kadar sürecek. 
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Kırcaali Merkezinde Kardeş Belediye İftarı
1. sayfadan devam

paylaşma ayıdır. İşte bu 
akşam burada sizlerle, 
çok değerli dostlarımızla 
bir arada bulunmaktan 
son derece mutlu oldu-

ğumuzu ve bu mutlulukla 
inşallah Türkiye’de sizler 
adına, sizlerin hemşeri-
leriyle birlikte bu huzurun 
ve mutluluğun devam et-
mesi adına üzerimize dü-
şen her türlü sorumluluğu 
yerine getirmek durumda 
olduğumuzu ifade etmek 
istiyorum. Çok kıymetli 
Kırcaali Belediye Baş-
kanımızla da bu gönül 
bağının devam etmesini, 
hem Kırcaali adına hem 
de İstanbul Gaziosman-
paşa adına birlikte yapa-

cağımız çalışmalarla de-
vam etmesini diliyorum. 
Buradaki sizlerden almış 
olduğumuz enerjiyle ve 
bize katmış olduğunuz 
gönül desteğiyle umarım 
bundan sonra da bunun 
artarak devam etmesini 
temenni ediyoruz. Bu za-
mana kadar ihmal etmiş 
olduğumuz bu tür prog-
ramların, bu tür etkinlik-
lerin, bundan sonra da 
farklı alanlarda, farklı me-
kanlarda devam etmesini 
diliyoruz. Katılımlarınız-
dan dolayı sizlere sonsuz 
teşekkür ediyorum” diye 
konuştu. 

Kırcaali Belediye Baş-
kanı Hasan Azis herkese 

hayırlı iftarlar dileyerek, 
yapmış olduğu selamla-
ma konuşmasında, “Her 
şeyden önce kendi adı-
ma, aynı zamanda tüm 
katılımcılar ve dostlar 
adına çok değerli kardeş 

belediyemizin belediye 
başkanına ve heyetine 
Kırcaali’ye hoş geldiniz 
diyerek, sizlere çok te-
şekkür etmek istiyorum. 
5 Mayıs 2006 yılında 
Kırcaali ve İstanbul Gazi-
osmanpaşa Belediyeleri 
arasında kardeşlik proto-
kolünü imzaladık. O za-
mandan bu yana Kırcaali 
ve Gaziosmanpaşa her 
zaman için bu bağlantıyı 
canlı tutmuştur. Her za-
man için Gaziosmanpa-
şa ve Kırcaali birbirini en 

azından gönlünde taşıdı-
ğını biliyoruz. Yaklaşık 10 
yıl sonra değerli Belediye 
Başkanımız ve tüm katı-
lımcılarımızla beraber şu 
an biz tamamen hakkı 
olan ve gerçek olan kar-
deşlik havasını yaşıyoruz. 
Ramazan ayında kardeş-
lik havasını yaşamanın 
ayrı bir değeri bulunmak-
ta. Ben Ramazan ayının 
bir akşamında bile olsa 
Gaziosmanpaşa Belediye 
Başkanımızı ve heyetinin 
burada olmalarından do-
layı çok mutlu olduğumu 
ifade etmek istiyorum. 
Aynı zamanda da Ra-
mazan ayında birlik ve 
beraberlik çerçevesinde 

bundan sonra da devam 
etmesini ümit ediyorum. 
İnanıyoruz ki bu akşam 
Kırcaali’de Gaziosmanpa-
şa gecesi ve aynı zaman-
da da Gaziosmanpaşa’da 
da Kırcaali gecesidir. Tüm 

katılımcılara hayırlı rama-
zanlar diliyorum ve bura-
ya geldiğiniz için teşek-
kür ediyorum. Kırcaali’de 
ramazanlar çok özeldir. 
Çünkü bu akşam aramız-
da çok sayıda Hıristiyan 
kardeşlerimizin de bulun-
duğundan eminim. İşte 
budur Kırcaali, herkesi bir 
araya getiren bir şehirdir” 
diye ifade etti. 

AK Parti temsilcileri 
yaptıkları kısa selamlama 
konuşmalarında Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Er-

doğan ve Baş-
bakan Ahmet 
Davutoğlu’dan 
Kırcaali halkına 
selamlar getir-
diklerini belirtti-
ler. 

Gaz iosman -
paşa Belediye 
Başkanı ve he-
yeti iftar öncesi 
Kırcaali Beledi-
ye Başkanı Ha-
san Azis’i ma-
kamında ziyaret 
e t t i .  Başkan 
A z is ,  değer-

l i misaf ir lerine 
Kırcaali’de gerçekleşen 
önemli projeler hakkında 
bilgi sundu. 

Kırcaali Bölge Müftü-
lüğünü de ziyaret eden 
heyet, Bölge Müftüsü 
Beyhan Mehmet tarafın-
dan karşılandı. Beyhan 
Mehmet, bölge müftülü-
ğünün vizyon ve misyo-
nunu anlattı ve yürüttük-
leri faaliyetler hakkında 
bilgi verdi. Kırcaali’de ve 
Killi’de verdikleri iftar ye-
meklerinden dolayı kendi-
lerine teşekkür etti. Aynı 
zamanda kardeş belediye 
ilişkilerinde nice güzellik-
lerinin ve projelerin ka-
zandırılmasını temin etti. 

Büyükelçi Süleyman Gökçe’den, 
Mestanlı İlahiyat lisesinde iftar yemeği 
1. sayfadan devam
akşam burada bir aile, bir 
kardeş sofrasında buluş-
tuk. Gençlerimizle, onla-
rın velileriyle, soydaşları-
mızla, kardeşlerimizle bir 
arada olmak için gelmiş 

bulunuyoruz. Ne mutlu 
ki, bir iftarı hep birlikte 
idrak ediyoruz. Ramazan 
ve iftar sofrası kardeşlik 
vesilesidir, birliktelik ve-
silesidir, birlik ve beraber 
olma vesilesidir. Bu ve-
sileyi hep beraber yaşa-
mak, yaşatmak ve hatır-
lamak son derece önem-
li, dünyalara bedel ve 
bunun da Bulgaristan’da 
üç ilahiyat lisesinin birin-
de gerçekleşmesi bizim 

için ayrıca bir sevinçtir. 
Mestanlı’yı çok kez ziya-
rette bulundum, okulunu-
zu da ziyaret ettim. Burası 
hakikaten oğullarımız ve 
kızlarımızın yetişmeleri 
ve parlak gelecekleri için 
çok önemli bir yatırım. 

Onun için burada olmak-
tan her zaman büyük 
mutluluk duymuşumdur. 
10 Temmuz akşamı yine 
Mestanlı’da bir iftar ye-
meğimiz olacak, hepinizi 
orada da görmekten mut-
luluk duyacağım. Sizlere 
tek mesajım şu, Ramaza-
nın alışılmış mesajlarının 
dışında, Ramazanı idrak 
edin, birlik ve beraberliği-
niz için hep birlikte olup 
birlikten güç kazanmak 

için bir fırsat, bir vesile 
olarak değerlendirmeni-
zi ve böyle düşünmenizi 
özellikle rica ediyorum, 
istirham ediyorum, hem 
kendi adıma, hem arka-
daşlarımız, hem de Tür-
kiye Cumhuriyeti adına. 

Türkiye her zaman siz-
lerle beraberdir ve olma-
ya da devam edecektir, 
buna şüpheniz olmasın. 
Bu kardeşliğimizi, birli-
ğimizi ve beraberliğimizi 
daha da güçlendireceğiz 
ve birlikte yürüyeceğiz” 
diye ifade etti. 

İftar yemeğinin sonunda 
Kırcaali Bölge Müftüsü 
Beyhan Mehmet, sofra 
duası okudu.

Son bir adım kaldı!
Millet Meclisi zorunlu 

Bulgarlaştırma süreci 
suçlularının cezalandır-
ması yolunu açmak üze-
re. Geçen yıl Ekim ayı 
sonunda HÖH Meclis 
Grubu tarafından Meclis 
yazmanlığına sunulan 
Ceza Kanununda Deği-
şiklik Yapılmasına İlişkin 
Yasa Tasarısı ilk okuma-
da genel kurulda kabul 
edildi. Meclis Başkanı 
Tsetska Tsaçeva tarafın-
dan görüşülmek üzere 
Hukuk İşleri Komisyonu-
na gönderilen tasarı ilgili 
rapor Komisyonca Meclis 
Genel Kurulunda görüşül-
mek üzere 19 Şubat 2015 
tarihinde gönderilmişti. 
Perşembe 26 Haziran 
günü yapılan ilk okuma 
görüşmelerinde de kabul 
edildi. 

GERB ve Reformcu 
Blok karma 12 milletveki-
li tarafından sunulan ben-
zer yasa tasarısı da aynı 
gün kabul edildi. 
Her iki yasa tasarısında 

insanlığa karşı işlenen 
suçların zaman aşımına 
uğrayamayacağını, bu 
suçları işleyenlere karşı 
yargı yolunun açılmasını 
öngörüyor. İktidar temsil-
cilerinin tasarısı kavram-
ları çok ayrıntılı tutarken, 
HÖH tasarısı olaya kesin 
bir biçimde açıklık getiri-
yor.
HÖH Ceza Yasasının 

79. maddesinin 3. fık-
rasında yasadaki ilgili 
başlık ve bölümleri saya-
rak, “Soya Dönüş olarak 
adlandıran süreç le ilgili 
olanlar da dâhil olmak 
üzere, 9 Eylül 1944 yı-
lından sonra komünist 
rejimiyle ilişkili kişilerin, 

siyasi nedenlerle işle-
dikleri suçlardan dolayı 
zamanaşımı bakımından 
kovuşturma ve cezanın 
uygulanması dışında tu-
tulmaz”, değişikliğini öne-
riyor. 
Bu yasa tasarısı ikinci 

okumada da kabul edi-
lirse, hemen Resmi Ga-
zetede yayınlandıktan 
sonra, Zorunlu Bulgarlaş-
tırmaya katılanlara yargı 
yolu açılacak. Hala ne 
kadarı hayatta ve hangi 
şekilde bu kara Süreçle 
ilişkili olduğu kanıtlanabi-
lecek kaç kişi var olduğu, 
şimdilik bilinmiyor, ama 
etkilenen yüzbinlerce 
Türk, yargı önünde adalet 
arayabilecek.
Ayrıca ikinci okumaya 

her iki tasarı ortak bir 
tasarı olarak mı gelecek 
yoksa ayrı ayrı mı gele-
cek henüz belli değil.

İsmail KÖSEÖMER
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Bu yılki ramazanın ilk iftarını Cumhurbaşkanı Plevneliev verdi

Ülkemiz’de bu yılki ramazan 
ayının ilk iftar davetini Cum-

hurbaşkanı Rosen Plevneliev 
verdi.

Plevneliev, iftara ülkenin baş-
lıca dini liderlerinin yanı sıra 
Bulgaristan’da yaşayan Suriyeli 
sığınmacılar ile kültür ve bilim 
çevrelerinden temsilcileri davet 
etti.

Rosen Plevneliev, iftarda yap-

tığı konuşmada, ülke nüfusunun 
yaklaşık yüzere 10’unu oluştu-

ran Müslümanların dini ve kül-
türel geleneklerine olan saygı-
sını dile getirdi. Cumhurbaşkanı 
Plevneliev, toplumun ayrılmaz 
parçası olan farklı dini akım-
ların temsilcilerinin huzur ve 
neşe içinde aynı sofranın etra-
fında toplanmalarından duydu-
ğu memnuniyeti ifade ederek, 

"Çeşitlilik ve renkliliğe saygı ve 
ilgi göstererek ortak evimizin in-
şasını sürdürüyoruz. Toplumun 
gücü dayanışma ve karşılıklı 
hoşgörü ile büyür" dedi.

Plevneliev, ülkenin Novi İzvor 
köyünde Müslüman ve Hristi-
yanların el ele vererek bir kili-
senin inşaatını yaptıklarını, Kır-
caali kentinin bölge müftüsü ve 
kilise papazının da her bayramı 
birlikte kutladıklarını anımsattı.

Bulgaristan’da 1989 yılında yı-
kılan komünist rejimin kurban-
larının anılması için bir müze 
kurulmasını istediğini kayde-
den Plevneliev, “Halk olarak 
dini, dili, etnik kökeni farklı olan 
kişileri bir araya gelip hakları-
mızı beraberce savunabiliyoruz. 
Böylece nefreti yok etmenin yo-
lunu bulmuş olduğumuzu göste-
rebiliriz” diye konuştu.

Bulgar istan Müslümanla-
rı Başmüftüsü Mustafa Aliş 
Hac i  de Cumhurbaşkanı 
Plevneliev’in ramazanın ilk gü-
nünde iftar yemeği vermesinin 
demokratik toplumun duyması 

gereken güçlü bir mesaj oldu-
ğunu söyledi. Din adamlarının 
en önemli görevinin toplumdaki 
huzur ve birliği sağlamak oldu-
ğunu vurgulayan Haci, “Cum-
hurbaşkanının ileri görüşlü 
yaklaşımı tüm toplumda örnek 
teşkil edecek bir mesajdır. Li-

der olarak bu tavrınız da takdi-
re değerdir” ifadesini kullandı.
İftar yemeğinde ülkede görev 

yapan yabancı diplomatlar ve 
farklı etnik kökenlerden çocuk-
lar da yer aldı.
                 Anadolu AJANSI

Büyükelçi Gökçe, Blagoevgrad 
bölgesinde 700 kişiye iftar verdi

20 Haziran'da Türkiye’nin 
Sofya Büyükelçisi Süleyman 
Gökçe, beraberinde danışmanı 
Sadık Doğan, Eğitim Müşaviri 
Şenol Genç ve Sosyal İşler Dr. 
Müşaviri Ulvi Ata ile birlikte Bla-
goevgrad (Yukarı Cuma) Bölge 
Müftülüğünü ziyaret etti. 

Ziyareti sırasında üst düzey 
diplomat, Ramazan ayı mü-
nasebetiyle iki iftar yemeğine 
ev sahipliği yaptı. Biri 500’den 

fazla kişinin katıldığı Gotse 
Delçev’in Breznitsa köyünde, 
diğeri ise 200’den fazla kişinin 
katıldığı Kraişte köyünde dü-
zenlendi. Bölge Müftüsü Aydın 
Muhammed üst düzey konuk-
lara şükranlarını sundu ve böl-
gede toplumcuların katılımıyla 
gelişim alanları ve işbirliği pro-
jeleri üzerinde konuştular. Tür-
kiye Büyükelçisi misafirperver-

likten ve bölgenin sahip olduğu 
eşi benzeri olmayan doğadan 
dolayı büyük memnuniyet duy-
duğunu ifade etti. 

İftar düzenlenen yerlerden 
başka diplomatlar Gırmen ilçe 
merkezindeki Roma dönemin-
den kalma antik şehir Nikopolis 
Ad Nestum, sürekli saldırılara 
maruz kalan Gotse Delçev’de-
ki tarihi Karaca Paşa Camii ve 
başka yerleri de ziyaret ettiler. 

İftarların iyi bir şekilde organi-
ze edilmesinden dolayı Müslü-
man encümenliklerine teşekkür 
eden Müftü Aydın Muhammed, 
bölgedeki Müslümanlar adı-
na Allah Teala’dan konukla-
rın verdiği iftarları ve rahmet, 
bereket ve mağfiret ayı olan 
Ramazan’da yapılan tüm dua-
ları kabul etmesini niyaz etti. 

                      Kırcaali Haber


